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IoT i bygninger 
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praktik og muligheder
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ELFORSK projekt (færdig 30. november)

122 stk. IoT sensorer med 504 målepunkter

56 stk. IoT sensorer med 232 målepunkter

350-037 IoT-baseret dataopsamling til bedre bygningsdrift og -design



• Projektpartnere og baggrund

• Derfor indsamler vi data

• Sådan indsamler vi data

• Det har vi lært

‒ Driftsovervågning

‒ Anvendelse af bygning

‒ Indeklima i bygning

‒ Rightsizing

• Perspektivering

‒ Hvad koster det så?
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Dagsorden

Vores vision i projektet:

Vi vil skabe (grundlaget for) den datadrevne bygning

Tilmelding til afslutningsseminar d. 19. 
november via www.gate21.dk/kalender

http://www.gate21.dk/kalender
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Hvad er IoT?



Det satte os i gang – en defekt knap...

= 80.000 kr/år
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Vores virkelighed – derfor indsamler vi data

Kunderne udfordrer 
os med data

”Performance Gap”

Forbrug, indeklima

Bæredygtighed og 
klimamålsætninger
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Dogmer

Vi skal gøre os fortjent 
til kundens data 

kunden ejer data!

data skal være 
i kontekst….

forbrug

indeklima

adfærd

feedback

GPDR÷ GDPR

Ikke et IT projekt – men 
teknologianvendelse

Leverandøruafhængighed, 
åbne systemer og indbygget  
IT-sikkerhed

API
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Sådan indsamler vi data – metode og tankegang

Datakilder Skyen Integration Dataopsamlings 
platform

Værdiskabelse

Anlæg

Sensorer

CTS

Data skal 
hentes i skyen

Krav til 
leverandøren 
om adgang

Data samme 
kontekst

D
e
lin

g
 i v

æ
rd

ik
æ

d
e
n

K
u

n
d

e
 / S

lu
tb

ru
g

e
r

Fleksibilitet



9

Use-cases i projektet

• Tilstedeværelse og 
indeklima

• Bruges lokaler optimalt?

• Dimensionering af næste 
mødecenter

• Hovedforbrug

• Driftsovervågning

• Dimensionering af eltavler, 
ventilation, kølemaskiner m.m

MødecenterForbrugsovervågning Kontorarealer

• Tilstedeværelse og 
indeklima 

• Er forholdene som ønsket?

• Design af næste kontorhus



Driftsoverblik 
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Grundlag for handling

Produktionsbaseline

Tomgangsbaseline
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Datadrevet bygningsovervågning
Transparens til den blå mand og ingeniøren?
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Hvad kan vi se?

Bygningens forbrug aldrig under 75 kW

Etagetavler

Ventilation

Meget lang driftstid

Løbende toiletter
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Tomgang pr. m² og sammenligning (KPI’er) 



Indeklima og adfærd



Hvornår er et mødecenter optaget?

• Forskel i brug i de to bygninger

• Størst brug midt på ugen og formiddag

• Antal personer?
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Space management i kontorarealer

• Hvis vi bruger data proaktivt, kan vi

• udnytte pladsen bedre, og/eller

• gøre installationerne mindre, og/eller

• gøre bygningen mindre, og/eller

• forbedre arbejdsmiljøet…

• …men huske der er forskel på arbejdsopgaver

Et skrivebord bliver i gennemsnit brugt 
2-3 timer om dagen i de afdelinger vi 
undersøgte
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Ventilerer vi så rigtigt?
Luftmængde vs. spjældåbning
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Indeklima

Zone 1 Zone 2

Zone 4 Zone 3

Fra øjebliksbillede på skrivebordsniveau til overblik over alle rum i en 
sammenhængende periode. Vurdering af compliance med designmål.
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Feedback
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Rightsizing af teknisk udstyr 
(entreprenørens potentiale)

Anlægsstørrelse kan optimeres

Og i øvrigt:
Optimering af drift ÷ 13% energi

Færre start/stop -> forøget 
levetid

Kølemaskiner
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Rightsizing af teknisk udstyr 
(entreprenørens potentiale)

Meget få timers drift over ~90%

Potentiale for mindre luft ->

Mindre kanaler og aggregat samt 
bedre styring ved dellast 

Ventilationsanlæg
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Rightsizing af teknisk udstyr 
(entreprenørens potentiale)

Mindre tavler og lavere 
tilslutningsafgifter

Eltavler



• Dimensionering af mødecenter

• Brug af arealer (når nu et skrivebord kun bruges to timer om dagen…)

• Hvilke temperaturer skal vi designe efter?

• Projektering ud fra dataanalyse og ikke erfaring/tommelfingerregler
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Brug af data til design
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Hvad koster den datadrevne bygning?

Kontorhus på ca. 10.000 m²

• Pakke 1: Hovedforbrugsmåling

• Pakke 2: pakke 1 + indeklima på zoneniveau

• Pakke 3: pakke 2 + tilstedeværelse i møderum

• Pakke 4: pakke 3 + tilstedeværelse på skrivebordsniveau

• Til sammenligning talte vi med EDGE Tech som blandt andet ejer The 
Edge i Amsterdam. Deres pris er 3,5 €/m² pr. år eller ca. kr. 260.000 
for drift af platform

Pakke Hardware+montering Drift af platform pr. år

Pakke 1 70.000 20.000

Pakke 2 120.000 90.000

Pakke 3 160.000 120.000

Pakke 4 450.000 500.000

(WorldGBC, 2015)

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/compressed_WorldGBC_Health_Wellbeing__Productivity_Full_Report_Dbl_Med_Res_Feb_2015.pdf


• Vi skal til at indsamle data i stor stil og få adgang til viden

• Analyse foretages i forskellige værktøjer afhængig af brugen

• Forretningsmodeller skal udvikles (for hvem skal betale?)

• Sammenhæng med CTS
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Næste skridt
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”Værdikredsløb”

Byggeteknisk viden

Data

Værdiskabelse 
på kort sigt

Værdiskabelse 
på længere sigt

Simpel
analyse

Kompleks
analyse

2. Access

3. Longterm2. Værdi på 
længere sigt 
for drift og 

design
1. Værdi 
her & nu 
for drift

1.

Incitament til 
dataadgang

Værdi for 
leveran-

dører


